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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς γνώση και αποκατάσταση της αλήθειας: Σήμερα το πρωί ο Γενικός Γραμματέας του
Σωματείου μας βρέθηκε στο ίδιο σημείο για ζωντανή σύνδεση με «τεχνικό πολυεργαλείο» του
τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ. Τον προειδοποίησε τουλάχιστον 4 φορές μέσω του δημοσιογράφου του
ΣΚΑΪ να απομακρυνθεί από το σημείο διότι καταστρατηγεί την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και
μιας και το θέμα είχε καλεσμένους αστυνομικούς θα προχωρούσε σε καταγγελία που επιφέρει
αυτόφωρο διαδικασία για τον εν λόγω «τεχνικό πολυεργαλείο». Και αυτό γιατί εκτός του ότι
καταστρατηγεί το άρθρο 9 που αφορά την αναγκαιότητα δύο ατόμων ανά συνεργείο και δύο ατόμων
για την ζωντανή σύνδεση στην προκειμένη περίπτωση αντί για τέσσερις τεχνικούς απασχολείται
μόνο ένας! Ο οποίος δεν έχει καν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος! Παρόλα αυτά ο συγκεκριμένος
«συνάδελφος» του ΣΚΑΪ όχι μόνο δεν αποχώρησε αλλά εξύβρισε τον Γενικό Γραμματέα μας. Όταν
τον πλησίασε για εξηγήσεις περί της ύβρεως τότε ο «συνάδελφος» έπιασε τον Γενικό Γραμματέα
μας από το χέρι με πρόθεση να του το γυρίσει και να τον τραυματίσει! Τότε ήταν που αντίδρασε ο
Γ.Γ. μας και στην προσπάθεια του να αμυνθεί τον απώθησε.
Καταγγέλλουμε την διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ για την καταστρατήγηση της
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας την οποία η ίδια διοίκηση προσυπογράφει! Υπενθυμίζουμε ότι ο
τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΪ είναι από τις πρώτες εταιρείες που έτρεξε αμέσως να εφαρμόσει το
μνημόνιο στους εργαζόμενούς του.

Καταγγέλλουμε την διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και τους κυρίους Λυριτζή και
Οικονόμου οι οποίοι ζωντανά στο αέρα της εκπομπής τους, αλλά και συνεχίζοντας ακόμα και τώρα
με επαναλαμβανόμενα κρόουλ, ανέφεραν πως «δέχτηκε επίθεση ο οπερατέρ μας από 5 άτομα με
επικεφαλή τον Γενικό Γραμματέα της ΕΤΙΤΑ» αναφέροντας το όνομά του στον ΑΕΡΑ! Υπ’ όψιν
πως στα 5 αυτά άτομα συμπεριλαμβάνουν και την συνάδελφο δημοσιογράφο του ΑLTER στο οποίο
εργάζεται ο Γ.Γ μας αλλά και τους υπόλοιπους τεχνικούς του ΑLTER οι οποίοι καμία ανάμειξη δεν
είχαν. Και άλλωστε για το περιστατικό αυτό δεν έγιναν καν μηνύσεις από τους εμπλεκόμενους! Το
γεγονός αναφέρθηκε και στην εκπομπή της κ. Τσαπανίδου, πέρναγε δε κρόουλ, αναφερόμενο στο

όνομα του Γενικού Γραμματέα μας. Με ποια απόδειξη διασύρονται άνθρωποι, σωματεία και
υπολήψεις; Δυστυχώς κάποιοι από τους εργαζόμενους του ΣΚΑΪ θεωρώντας ότι με το σκύβουν το
κεφάλι και να χάνουν την αξιοπρέπειά τους θα γίνουν αρεστοί στην εργοδοσία τους, πιστεύουν
λαθεμένα βέβαια, ότι στο μέλλον δεν θα τους αγγίξει κανείς.

Απαιτούμε την άμεση διακοπή του συκοφαντικού κρόουλ από τον αέρα του τηλεοπτικού σταθμού
ΣΚΑΪ, την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας, και την συγνώμη μέσω του τηλεοπτικού αέρα στον
Γ.Γ μας αλλά και στους υπόλοιπους 4 συναδέλφους που συκοφαντούνται αδίκως. Σε διαφορετική
περίπτωση θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για να διαφυλάξουμε το κύρος μας και την
αποκατάσταση της αλήθειας!

για το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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